
VENUT/UDA

REF. VAL31068

430.000 € Pis - Venut/uda
pis de 4 dormitoris en venda a El Mercat, València
Espanya »  València »  València ciutat »  El Mercat »  46001

4
Dormitoris  

2
Cambres de bany  

147m²
Edificats

+34 960 077 790 valencia@lucasfox.com lucasfox.cat Calle Hernán Cortés 28, Valencia, Espanya
Contacti’ns sobre aquesta propietat

https://www.lucasfox.com
mailto:valencia@lucasfox.com
https://www.lucasfox.cat


DESCRIPCIÓ

Lluminós i tranquil pis amb excel·lents possibilitats de
reforma i unes meravelloses vistes a l&#39;Mercat Central
en venda a València.

Pis en venda en un bonic edifici ben cuidat i amb servei de consergeria. Se situa en un
emplaçament excepcional i en un enclavament únic, al costat d'un dels monuments
més emblemàtics de la ciutat i en una plaça recentment vianants.

S'han reformat parts de l'habitatge recentment, pel que actualment és habitable,
encara que serà imprescindible l'actualització d'algunes de les seves estades.

El rebedor d'entrada ens aporta un generós espai d'emmagatzematge i ens condueix
per un distribuïdor amb tots els dormitoris exteriors, però tranquils ja que donen a
un petit carrer. Dos d'ells són dobles i els altres dos, individuals.

A l'seguir el recorregut, arribem a la zona de dia, amb dos banys i la cuina que han
d'actualitzar-se. Finalment, trobem el saló-menjador de dimensions generoses, amb
finestrals i un agradable balcó amb vistes inigualables a l'obra cim de l'modernisme
valencià, el Mercat Central, que s'ha convertit en la Catedral de l'Comerç.

Entre les seves característiques, inclou tancaments metàl·lics a la zona de nit,
radiadors i aparells d'aire condicionat i una agradable ventilació creuada.

Aquest pis està molt ben opcions de reforma per convertir-lo en una llar ideal.

lucasfox.cat/go/val31068

Servei de consergeria , Ascensor,
Llum natural, Parquet, Sostres alts,
A prop del transport públic ,
A prop dels col·legis internacionals ,
A renovar, Aire condicionat,
Armaris encastats, Balcó, Calefacció,
Cuina equipada, Exterior,
Finestres de doble vidre , Interior,
Muntacàrregues, Vistes
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Informació important pel que fa a les propietats que Lucas Fox ofereix. Les dades de cada inmoble no són part d'una oferta o d'un contracte. No s'han de considerar exactes o
factuals las declaracions verbals o escrites que fa Lucas Fox respecta al inmoble, al seu estat actual o al seu valor. Ni Lucas Fox ni qualsevol altre agent associat té cap
autoritat para fer declaracions sobre l'inmoble i, per tant, tota informació está lliure de responsabilitat per part dels agents, venedors arrendadors. Abans de signar qualsevol
document relacionat amb l'inmoble, recomanem a tots els clients que consultin un advocat independent i, si cal, que facin una investigació per determinar el seu estat i les
seves dimensions. El comprador ha de verificar les àrees, dimensions i distancias ja que només són aproximades.
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